Hrubieszów, 8 czerwca 2020 roku
Regulamin postępowania dla Zwiedzających Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie,
dotyczący działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
wywołującym chorobę COVID-19.
1. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom pracownika Muzeum w zakresie
obowiązujących przepisów porządkowych, minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARSCov-2, w tym kierunków zwiedzania i ograniczenia liczebności Zwiedzających przebywających
jednocześnie w danym obiekcie.
2. Budynek Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie jest ogólnodostępnym budynkiem
użyteczności publicznej, w którym istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub
jej części, maski albo przyłbicy.
3. Przed wejściem do Muzeum należy zdezynfekować ręce płynem/żelem do dezynfekcji, dostępnym
w widocznym oznakowanym miejscu lub zaopatrzyć się w rękawice jednorazowe.
4. Należy unikać podawania dłoni, dotykania oczu, nosa i ust.
5. Należy unikać płatności gotówką. Zaleca się korzystanie z kart płatniczych.
6. Podczas pobytu i zwiedzania należy zachować bezpieczną odległość od innych osób, wynoszącą co
najmniej 2 metry. Wyłączone z tego obowiązku są:
– osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do 13 roku życia,
– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
– osoby, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
7. Zwiedzający są zobowiązani do stosowania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu – należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, umyć ręce, używając mydła i wody, lub zdezynfekować je
dostępnymi środkami na bazie alkoholu o stężeniu minimum 60%.
8. Maksymalna liczba osób Zwiedzających w Muzeum, nie licząc pracowników obsługi wynosi 40 osób.
Zwiedzanie odbywa się w jednym kierunku wskazanym przez pracownika Muzeum.
9. Rezerwacja biletów odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, tj. poprzez
wysyłanie wiadomości e-mail i telefonicznie. Pierwszeństwo zwiedzania mają osoby, które dokonały
rezerwacji.
10. Muzeum można zwiedzać jedynie indywidulanie lub w grupach rodzinnych.
11. Możliwość zwiedzania grupowego istnieje wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej i
ustaleniu zasad zwiedzania.
12. Możliwość zwiedzania Muzeum z przewodnikiem zostaje zawieszona do odwołania.
13. Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie jest czynne:
poniedziałek – piątek: 9.00 - 16.00 (wejście do 15.30)
sobota – niedziela: 10.00 - 15.00 (wejście do 14.30)

